משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
אג הפרחי – מחוז הנגב

דף הנחיות לקראת עונת גידול נוריות 2011/12
למגדלי הנוריות שלו רב!
עונת הגידול הבאה כבר בפתח וזה הזמ לרענ המלצות  ,להזכיר נשכחות ולחדד דגשי .אנו
מקוי שהעונה הבאה תאיר לנו פני ונזכה להצלחה גידולית ששכרה בצידה.
להל המלצות לתחילת העונה במספר נושאי:
למגדלי שהחליטו לשמור את חומר הריבוי לעונת גידול נוספת ,כ  35יו לפני מועד השתילה

המתוכנ יש להתחיל להכי את החומר לשתילה לפי סדר הפעולות הבא:
 .1א חומר הריבוי עדיי לא מופרד ,יש להפרידו בידיי לקבלת פקעות בת שאינ מסורבלות
זו בזו .במידה ויש קושי ממשי להפריד ,נית להשרות את הפקעות למש! כשעה במי ,לאחר
מכ ההפרדה תהיה נוחה יותר.
 .2לאחר ההפרדה יש לשטו" את הפקעות בזר מי חזק על מנת להסיר שאריות אדמה
ולכלו! לקבלת חיטוי יעיל יותר.
 .3להתפיח את הפקעות למש! כ  18שעות במי זורמי בתו! דולב או בכלי קיבול גדול
אחר ,ולאחר מכ להעביר לחיטוי בכלי דומה ,לא לפני שמוודאי שהפקעות הגיעו למצב
תפיחה מלא .לפני הכנסת הארגזי להתפחה חשוב לכסות ברשת או להעביר לשקי רשת
כדי למנוע מהפקעות לצו" מעל הארגז ולהתערבב ע פקעות מז או מצבע אחר .פעולות
ההתפחה והחיטוי תתבצענה במקו מוצל ומאוורר )אי לחשו" את הפקעות המותפחות
לשמש ולחו(.

חיטוי
החיטוי ייעשה בתמיסה המכילה  T.O.G 6בריכוז  BB5 + 0.4%בריכוז  .0.1%לאחר מכ יש
להעביר לתמיסה המכילה מרפא בריכוז  0.3%ורובראל בריכוז  0.2%למש!  2015דקות.
בסיו פעולת החיטוי יש להמתי עד נגירת תמיסת החיטוי מהפקעות.

המרצה
לאחר החיטוי יש להכניס את הפקעות לארגזי פלסטיק מחוררי ומכוסי בצד העליו בנייר
עיתו .הפקעות תונחנה ע ורמיקוליט לח )גודל  ,(3ביחס ורמיקוליט תמיסת חיטוי של 1:8
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)את הורמיקוליט יש לחטא באותה תמיסת חיטוי( .השכבה התחתונה של הארגז תהיה של
ורמיקוליט ,מעליה תונחנה הפקעות ,וכ! לסירוגי  שכבות ורמיקוליט ופקעות .השכבה
העליונה תהיה א" היא ורמיקוליט.
אי למלא את הארגז מעבר לידיותיו כדי לשמור על זרימת אוויר בי הארגזי ג בזמ
ההמרצה במקרר.
לאחר מילוי הארגז בפקעות יש לסוגרו מלמעלה בשתי שכבות של נייר לב או נייר עיתו
למניעת ייבוש והצטמקות של הפקעות .מיד אחר כ! יש להכניס את הארגזי למקרר למש!
כחודש בטמפרטורה של  2מ"צ .חשוב להכניס מדטמפרטורה נוס" לבית הקירור כדי לוודא
שהטמפרטורה הרצויה נשמרת.
מעת לעת יש לפתוח את הארגזי ולראות שלא מתפתח ריקבו והתעוררות הפקעות תקינה.
לאחר כשלושה שבועות מתחילת ההמרצה נית לראות התנפחות של קדקודי הצימוח בפקעות
ותחילת היווצרות מערכת שורשי .הפקעות תהיינה מוכנות לשתילה כאשר העיניי יתעוררו,
עלי ראשוני ייראו ותיווצר מערכת שורשי .לקראת סו" תהלי! ההמרצה )א! לא לפני 28
יו מתחילת האיחסו ב  2מ"צ( נית להעלות את טמפרטורת המקרר עד ל 9מ"צ כדי לעודד
ולזרז את התעוררות הפקעות.

בחירת השטח
צמח הנורית מגיב יפה למנות מי גדולות ,א! בעודפי מי מתפתחות מחלות ,ולכ יש להכי
את הקרקע כראוי ,ובאדמות בינוניות וכבדות יש לשתול א! ורק בקרקע מאווררת ומנוקזת
היטב .בגידול שלא בבית צמיחה יש להכי את הערוגות ע כיוו המדרו .כמו כ ,רצוי לגדל
את הנורית כחלק ממחזור זרעי ולהימנע משני גידולי עוקבי ממשפחת הנוריתיי באותה
חלקה.

חיטוי הקרקע
לפני כל שתילה של נוריות מומל .לבצע חיטוי קרקע .רצוי לבצע חיטוי סולרי במהל! הקי,.
ועדי" בתוספת תכשירי מתא סודיו )אדיג ודומיו( .באזורי ובמקרי בה אי את פרק
הזמ הנחו .לחיטוי סולרי מומל .לבצע חיטוי בתכשירי מתא סודיו כנגד מחלות קרקע.
כנגד נמטודות עפצי יש לחטא בקונדור .פרק הזמ שיש להמתי בי חיטוי בקונדור לבי
השתילה הוא שלושה שבועות.
בהצלחה לכול,
יאיר נשרי
נ.ב .מגדלי שנתקלי בהתלבטויות מוזמני ליצור איתי קשר .אשמח לעזור במידת האפשר.
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